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„Vikings”: historia  
między tekstem a rzeczą 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

W tekście tym postaram się zinterpretować popularny w ostatnich latach serial po-
pularnohistoryczny Vikings w  kontekście metanarracji historycznej. Swoje rozwa-
żania oprę przede wszystkim na artykułach Haydena White’a wydanych w dwóch 
jego książkach – Poetyce pisarstwa historycznego oraz Prozie historycznej. Posłużę się 
również tekstami Ewy Domańskiej, w których autorka prezentuje posthumanistycz-
ną teorię przedmiotów, głównie opublikowanym w 2008 roku na łamach „Kultury 
Współczesnej” artykule Humanistyka nie-antropocentryczna a  studia nad rzeczami. 
W tekście tym chciałbym wykazać, że metanarracja historyczna posłużyć może do 
stworzenia narracji o charakterze historiozoficznym. 

W kręgach historyków systematycznie podnoszono i podnosi się często do dziś 
opozycję pomiędzy faktami historycznymi, które opisywano jako dokładny i prawdzi-
wy opis zaistniałych zdarzeń, a fikcją, będącą w tym rozumieniu wyłącznie domeną li-
teratury1. Zagadnienia te studiuje również Hayden White. Uważa on, że historycy za-
pominają, iż dyskurs przez nich tworzony zapośredniczony jest w języku2. Nie mamy 
przecież dostępu do realnych wydarzeń, a jedynie do ich językowych reprezentacji3. 
Różnica pomiędzy faktem a  zdarzeniem stanowi jeden z najważniejszych punktów 
teorii White’a. Z  jednej bowiem strony uznaje on istnienie historycznych zdarzeń, 
co różni go od radykalnych konstruktywistów, z drugiej zaś podkreśla fikcyjność ich 
językowych opisów, czyli właśnie faktów, co z kolei jest nie do przyjęcia dla większości 
„klasycznych” historyków4. Rozróżnienie to pozwala mu wierzyć w  istnienie jakiejś 
historycznej, obiektywnej Prawdy, lecz jednocześnie podważa możliwość jej pełnego 
poznania. Przeszłość więc to „przeszłość wirtualna”. Jak pisze White: 

Chociaż [bowiem] wszyscy wiemy, że przeszłość – pewne osoby, instytucje, wydarzenia 
itd. – kiedyś istniały, wydarzyły się, czy też żyły, wiemy również, że owa przeszłość już 

1 Por. H. White, Zdarzenie historyczne, tłum. R. Borysławski [w:] H. White, Proza historyczna…, s. 257.
2 Por. idem, Fabularyzacja historyczna a problem prawdy, tłum. E. Domańska [w:] H. White, Poetyka  

pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2010, s. 211.
3 Por. idem, Przedmowa do wydania polskiego, tłum. E. Domańska [w:] H. White, Poetyka pisarstwa  

historycznego…, s. 34.
4 Por. idem, Zdarzenie historyczne…, s. 257.
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nie istnieje, nie dzieje się, nie żyje. Chociaż istnieje niepodważalny dowód – w formie 
monumentów, reliktów, pozostałości i dokumentów – że przeszłość naprawdę się wyda-
rzyła, można uznać, że owe ślady przeszłości są skutkami, których oryginalna przyczyna 
przestała już istnieć5. 

Z językowego zapośredniczenia wszelkich tekstów historycznych wynika według 
White’a  jeszcze jedna ważna prawidłowość. Uważa on, iż historyk, układając ciąg 
faktów w łańcuch przyczynowo-skutkowy za pomocą narracji, to znaczy, fabulary-
zując tekst, buduje go, nawiązując do konkretnego gatunku literackiego. Skutkiem 
tego procesu jest z  jednej strony lepsze zrozumienie przedstawionej historii przez 
czytelnika, z drugiej zaś fikcjonalizacja materiału historycznego. 

White zauważa również, że od kilkudziesięciu lat coraz częściej mamy do czynie-
nia z tekstami historycznymi, które świadome ograniczeń, jakie kładzie na nie język, 
niechętnie poddają się mimetycznemu naśladowaniu historii. Wiąże się to z przeko-
naniem, że historiografia jako rodzaj dyskursu narratywnego z zasady jest fikcyjna. 
Nie znaczy to, że opisuje fikcyjne zdarzenia, lecz że opowiadając o  prawdziwych, 
zamienia je w fikcyjne, obecne wyłącznie w języku fakty. Skoro zaś każdy opis jest 
fikcyjny, formalnie nie istnieje różnica pomiędzy historiografią a  literaturą6. Takie 
świadome teksty cechuje według White’a poczucie ironii, będące według niego rów-
nież wyrazem ich nowoczesności7. Pisze on między innymi: „Postmodernistyczne 
wersje historii są jak filmy o robieniu filmów, lub powieści o pisaniu powieści, lub 
(Brechtowskie) spektakle, które każą nam zwrócić uwagę na ich własną »fikcjonalno-
ść«”8. Postmodernistyczna historia to więc opowieść o historii jako opowieści, czyli 
miejscu, gdzie fakty i fikcja wzajemnie się przeplatają. 

Fakty i  fikcja literacka nie tylko mieszają się w  „naukowym” pisarstwie histo-
rycznym. Tworzą również razem powieść historyczną, gatunek, który na stałe wszedł 
do użytku w XIX wieku9. Według Jacka Wojciechowskiego powieść historyczna to 
taka, która w pewien sposób odnosi się do przeszłości i prezentuje jakiś jej konkretny 
obraz. Tekst taki również musi przywoływać przynajmniej jedno ważne wydarzenie 
historyczne czy konkretną datę, by umożliwić dokładne umiejscowienie czasu ak-
cji10. Wraz z  kolejną zasadą, głoszącą, iż układ fabularny powieści musi zachować 
prawdopodobieństwo historyczne, oczywiste staje się, że autor, tworząc taką książkę, 
musi odwoływać się do dokumentów historycznych, częściowo bądź całkowicie fa-
bularyzując ich treść11. 

5 H. White, Literatura a fikcja, tłum. D. Kołodziejczyk [w:] H. White, Proza historyczna, red. E. Do- 
mańska, Kraków 2009…, s. 69.

6 Por. idem, Literatura a fikcja…, s. 77.
7 Por. E. Domańska, Wokół „Metahistorii” [w:] H. White, Poetyka pisarstwa historycznego…, s. 17.
8 H. White, Literatura a fikcja…, s. 75.
9 Por. J. Wojciechowski, Powieść historyczna w świadomości potocznej; zarys problematyki, Kraków 1989, 

s. 73.
10 Por. ibidem, ss. 65, 70.
11 Por. ibidem, s 73.
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Powieść historyczna od zawsze dzieliła historyków. Zwolennicy postrzegania hi-
storii jako nauki krytykowali ją za mieszanie faktów i fikcji, stereotypowe przedsta-
wienia epok, czy w końcu fabularyzację faktów historycznych. Szczególnie złą opinią 
cieszyły się romanse historyczne, powieści przygodowo-historyczne, czy filmy kostiu-
mowe, które (według Wojciechowskiego) są po prostu ich ekranizacją12. Nie zagłę-
biając się w tę tematykę możemy powiedzieć, że im bardziej dane dzieło wiązało się 
z kulturą masową, tym mniejsze poważanie znajdowało u akademickich historyków. 
Narratywiści z kolei przyjmowali powieść historyczną zdecydowanie bardziej otwar-
cie. Tę samą jej popularność wartościowali zgoła odmiennie – wskazując pozytywną 
rolę, jaką odgrywała w edukowaniu społeczeństwa. Sam White zaś, jak już wspo-
mniałem, nie widzi pomiędzy powieścią historyczną a profesjonalną historiografią 
zasadniczej różnicy, według niego bowiem „historiografia jest rodzajem pisarstwa, 
które należy do kategorii czy klasy dyskursów artystycznych”13. 

Współcześnie rolę powieści historycznej jako medium obrazującego epokę i wciąga-
jącego odbiorcę w zainteresowanie przeszłością przejmują seriale popularnohistoryczne. 
Nie należy się temu dziwić, gdyż wielu badaczy wskazuje na pokrewieństwo serialu i po-
wieści XIX-wiecznej14. Aleksandra Mochocka za Robertem Rosenstonem przywołuje  
chociażby kategorię „historycznego dramatu filmowego”, czyli filmu (bądź serialu), 
którego podstawową cechą jest „skupienie uwagi na jednostkach (o pierwowzorze hi-
storycznym lub fikcyjnych, najczęściej należących do obu tych kategorii), wrzuconych, 
jak określa to Rosenstone, w wir istotnych wydarzeń lub procesów dziejowych”15.  
Film historyczny według Mochockiej to zamknięta opowieść, często zorientowana na 
drobiazgowe odtworzenie rzeczywistości materialnej, która w tym wypadku nie jest 
jedynie ozdobą czy dodatkiem, a raczej podstawowym elementem przedstawianego 
świata16. Trafnie wyraża to Robert Rosenstone: 

Ich [bohaterów historycznego dramatu filmowego ‒ przyp. M. M.] oczyma i poprzez 
ich życie, przygody i  miłości, widzimy strajki, najazdy, rewolucje, potyczki prawne, 
dyktatury, konflikty etniczne, eksperymenty naukowe, holocausty. Ale nie tylko wi-
dzimy – także odczuwamy. […] Film dramatyczny celuje bezpośrednio w emocje. Nie 
tylko dostarcza obrazu przeszłości, wymaga także abyśmy poczuli się poruszeni przez 
ten obraz – a dokładniej, przez losy postaci zamieszanych w sytuacje historyczne, jakie 
przedstawia. […] Film chce więcej niż tylko nauczyć, że historia bywa bolesna; chce 
abyś ty sam, widzu, odczuł ból (oraz rozkosz) historii17. 

12 Por. ibidem, ss. 64, 72.
13 H. White, Przedmowa, tłum. E. Domańska [w:] H. White, Proza historyczna…, s. 14.
14 Por. B. Łaciak, J. Kalepa, Serial jako źródło wiedzy [w:] Seriale. Przewodnik Krytyki Politycznej, War-

szawa 2011, s. 49.
15 A. Mochocka, Trupy w  amerykańskiej szafie: o  historycznym serialu kryminalnym „Cold Case” 

(2003‒2010) [w:] Seriale w kontekście kulturowym: Historia i polityka, red. M. Cichmińska, A. Naru-
szewicz-Duchlińska, Olsztyn 2014, s. 47.

16 Por. ibidem, ss. 46‒47.
17 R. Rosenstone, History on Film/ Film on History, Harlow 2006, ss. 15-16; tłum. A. Mochocka.
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Przykładem filmu historycznego, który spełnia wszystkie powyższe cechy, jest se-
rial Vikings. Twórcą serialu i jednym ze scenarzystów jest Michael Hirst. Do tej pory 
ukazały się cztery sezony, czyli 39 odcinków, każdy po około 45 minut. Serial ten 
opowiada o przygodach Ragnara Lothbroka (Travis Fimmel), rolnika i wojownika, 
później jarla a  nawet duńskiego króla, oraz jego rodziny: pierwszej żony, Lagerty 
(Katheryn Winnick), drugiej żony, księżniczki Aslaug (Alyssa Sutherland), brata 
Rollona (Clive Standen) oraz dzieci, z których najważniejsze to syn, Bjørn (Nathan 
O’Toole, Alexander Ludwig)18. Trzonem fabularnym serialu jest ekspansja wikingów 
na zachód, najpierw na ziemie dzisiejszej Anglii, gdzie zakładają kolonię, potem zaś 
do Francji, której stolicę – Paryż – nawet zdobywają. Sama akcja Vikings rozpoczyna 
się w roku 793. Jest to również w przybliżeniu ten czas, kiedy odnotowano pierwsze 
wyprawy wikingów na zachód. Od tego momentu liczy się również okres trwania 
tak zwanej „ery wikingów”, która ostatecznie dobiegła kresu pod koniec wieku XI19. 

Gdyby zaprzestać analizy w tym miejscu, serial Vikings okazałby się udaną pro-
dukcją popularnohistoryczną, opisującą losy dzielnego wikinga i jego rodziny, oraz 
ilustrującą ich próby zdobycia władzy. Problem polega na tym, iż historyczność Ra-
gnara i jego krewnych jest dość nieoczywista. 

Na pytanie, czy Ragnar Lothbrok istniał naprawdę, nie znajdziemy jednej od-
powiedzi. Aron J. Guriewicz w Wyprawach wikingów opisuje tę postać jako histo-
ryczną20. Podobnie Else Roesdahl w  Historii Wikingów21. Wojciech Wróblewski 
w swoim artykule Wikingowie – najeźdźcy i odkrywcy stawia jednak tezę, iż Ragnar 
Lothbrok to figura będąca zlepkiem kilku różnych wikingów o podobnie brzmiących 
imionach. Którym z nich miałby być serialowy Ragnar – nie wiadomo22. Podob-
nie stwierdził Ben Waggoner w książce The sagas of Ragnar Lodbrok. Pisze między 
innymi: „Tak więc legendy o Ragnarze i jego rodzinie to w dużym stopniu łatanina 
– zamglony historyczny rdzeń ukryty w masie ludowych opowieści i legend”23. Po-
stać Ragnara Lothbroka i opowieść o jego czynach sytuują się więc gdzieś na skraju 
historii i legendy, faktu oraz fikcji. Główne źródła naszej wiedzy o tym wikingu sta-
nowią sagi nordyckie oraz kilka lakonicznych wpisów z rozmaitych kronik. Zatem 
w przypadku tej postaci rozdzielenie tego, co wydarzyło się naprawdę, od tego, co 
zostało później wymyślone jest właściwie niemożliwe. 

Serial Vikings wydaje się tego świadomy. Nie wyrzeka się swojego legendarno-
-mitycznego charakteru, nie ma zamiaru opowiedzieć jedynej „prawdziwej” historii 
Ragnara Lothbroka. Mogłaby to być raczej próba ukazania społecznej i kulturowej 
historii Europy (głównie Skandynawii i Anglii, potem Francji) epoki wikingów, dla 
której postacie i fabuła stanowią tylko urozmaicające wywód tło. 

18 Por. Vikings, IMDb [on-line:] http://www.imdb.com/title/tt2306299/?ref_=rvi_tt, [09.05.2016].
19 Por. E. Roesdahl, Historia wikingów, tłum. F. Jaszuński, Gdańsk 2001, s. 9.
20 Por. A. Guriewicz, Wyprawy wikingów, tłum. S. Ludkiewicz, Warszawa 1969, s. 102.
21 Por. E. Roesdahl, op. cit., s. 227.
22 Por. W. Wróblewski, Wikingowie – najeźdźcy i odkrywcy „Mówią Wieki” 2014, nr 2, ss. 14-15.
23 B. Waggoner, The Sagas of Ragnar Lodbrok, New Haven 2009, s. xxiii [tłum. własne].
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Warto również zauważyć, serial Vikings jest zbudowany dokładnie tak, jak tekst 
historyczny w rozumieniu Haydena White’a – jest to sfabularyzowana historia z wie-
loma elementami fikcyjnymi. Dokładniejsza analiza pozwala także dostrzec podo-
bieństwa formalne między konstrukcją serialu a budową sagi nordyckiej. 

W pierwszym odcinku pierwszego sezonu, na samym jego początku, jeszcze przed 
wyświetleniem czołówki, pokazana jest tajemnicza scena przedstawiająca Ragnara 
i  jego brata Rollona na pobojowisku, gdzie pokonują ostatnich nieprzyjacielskich 
żołnierzy. Po bitwie sami, w dziwnej, mitycznej przestrzeni, obserwują stada kru-
ków pożywiające się na trupach dopiero co poległych wojowników. Ragnar jednak 
dostrzega kogoś jeszcze – postać wędrowca w czarnych szatach i kapeluszu, z laską 
w  ręku oraz krukiem na ramieniu. To Odyn, największy spośród bogów nordyc-
kich, przechadza się pomiędzy zabitymi i wybiera tych, którzy godni są wejść do 
Walhalli. Kogo wskaże laską, tego wysoko w chmury zabierają latające Walkirie24. 
Ragnar domyśla się, że to znak mówiący mu, że ma do wypełnienia bardzo ważną 
misję – musi popłynąć na zachód, na nieznane dotąd ziemie, o których bogactwie 
(i istnieniu) krążą tylko legendy. W ciągu tej trwającej niespełna trzy i pół minuty 
sekwencji wyeksponowany zostaje cały temat serialu. Dowiadujemy się, iż jego głów-
nymi bohaterami będą Ragnar – wybraniec Odyna, może nawet jego potomek – oraz 
jego brat Rollo. Jasne staje się, że to potężni wojownicy, przeznaczeni do wielkich 
czynów. Spostrzegamy również, że żyją oni w świecie, w którym ‒ jak to komentuje 
Athelstan (George Blagden)25, mnich porwany przez Ragnara z angielskiego opac-
twa ‒ grzmot Thora uderzającego podczas burzy swoim młotem o wielkie kowadło 
jest równie prawdziwy, co chrześcijańskie objawienia. Bogowie nordyccy są w serialu 
realni w tym samym stopniu, co ludzie, choć prawie nigdy im się nie ukazują.

Vikings, podobnie jak sagi nordyckie, opowiadają również historię wielkich czy-
nów mitycznego bohatera oraz dzieje jego rodziny. Nie bez znaczenia pozostaje rów-
nież fakt, że postać Ragnara znana jest głównie z tego typu tekstów, serial więc jest 
też częściowo budowany z fragmentów z nich zaczerpniętych, jak chociażby w przy-
padku sceny zapoznania Ragnara z księżniczką Aslaug, której wiking kazał przyjść 
do siebie „nieubranej, ani też nie nagiej, nie głodnej lecz również nienajedzonej, nie 
samej lecz bez towarzyszy”, co jest prawie dokładną kopią wydarzeń z Sagi o Ragnarze 
Lodbroku i jego synach 26. 

Z pierwszej sceny pierwszego odcinka Vikings dowiadujemy się czegoś jeszcze: 
To opowieść jako taka jest jednym z najważniejszych tematów serialu. Ragnar słyszał 
plotki o Anglii i chce tam popłynąć. Na początku drugiego odcinka serialu próbuje 
przekonać do tego innych i zebrać załogę. Mówi zebranym, co słyszał o bogactwie 
zachodnich ziem. Z najbardziej sceptycznym z nich prowadzi zaś taką rozmowę: 

Ragnar: Przyrzekam ci Knut, że słyszałem to na własne uszy. 
Knut: To tylko opowieści. 

24 Por. L. P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003, s.70.
25 Vikings, IMBd [on-line:] http://www.imdb.com/title/tt2306299/?ref_=rvi_tt [10.05.2016].
26 Saga of Ragnar Lodbrok and his sons [w:] The Sagas of Ragnar Lodbrok…, s. 9.
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Ragnar: Tylko opowieści? W s z y s t k o  z a c z y n a  s i ę  i   k o ń c z y  n i c z y m  o p o -
w i e ś ć  [podkr. – M. M.]27. 

Wydaje się więc, że twórcy Vikings nie tylko pragną wypowiedzieć się o historii epo-
ki wikingów, lecz również chcą przekazać coś o samej historii jako narracji. Słowa 
Knuta, który mówi „to tylko opowieści”, nie wiążą się wyłącznie z wizją Anglii, jaką 
roztacza przed nim Ragnar. Odnoszą się również do formuły serialu historycznego 
i do historii w ogóle. W wypowiedzi Wikinga można by dostrzec nawet teorie wypo-
wiadane przez sceptycznych historyków konstruktywistów, którzy nie widzą różnicy 
między historią a fikcją – uważają jedno i drugie za zmyślenia. Ragnar zaś, broniąc 
opowieści, postępuje niczym Hayden Whit, który pisał, że 

„Historia” będąca przedmiotem tej [zgromadzonej przez historyków ‒ przyp. M.M.] 
wiedzy, dostępna jest tylko za pomocą języka, że nasze doświadczenie historii jest nie-
rozerwalnie związane z dyskursem o niej, że dyskurs ten musi zostać napisany zanim 
stanie się „historią”28

A także:

Zdarzenia historyczne różnią się [jednak] od zdarzeń fikcyjnych, co opisywano już od 
czasów Arystotelesa. Historycy zajmują się zdarzeniami, które można przypisać okre-
ślonym miejscom w przestrzeni i czasie; zdarzeniami, które można (lub można było) 
obserwować, lub których można było doświadczyć29. 

Wszystko, co powiedziane bądź napisane, jest opowieścią, bowiem jest zanurzone 
w języku. Nie czyni to bynajmniej historii fałszywą i niezgodną ze stanem faktycz-
nym. Takie rozumienie historii przez twórców serialu Vikings pozwala spojrzeć na 
niego nie tylko jak na serial historyczny, ale i w pewnym stopniu filmowy traktat 
o filozofii historii. 

To, że od opowieści nie można się uwolnić, nie oznacza jednak, że należy jej bez-
granicznie ufać. Ragnar w serialu zyskuje status potomka Odyna nie tylko poprzez 
swoją waleczność i przebiegłość na polu walki, ale również (a może przede wszystkim) 
dlatego, że jest wielkim odkrywcą; tym, który znał opowieść o bogactwie zachodnich 
ziem i  sprawdził ją empirycznie. Popłynął na zachód i  wrócił z  wielkimi łupami. 
Oczywiście jego świadectwo pozostawało dla rodaków dalej opowieścią – pochodziła 
ona jednak z pewniejszego źródła i była bardziej prawdopodobna, niż niewiadomego 
źródła plotki i legendy, które słyszał Ragnar. Do wikingów przemawiał już bowiem 
jeden z nich, którego znali odkąd był dzieckiem. Jego opowieść poświadczali w do-
datku członkowie załogi, także miejscowi i poważani kmiecie.

27 Vikings [serial telewizyjny], prod. M. Hirst, History, 2013‒2015, sezon 1, odc. 2.
28 H. White, Teoria literatury i  pisarstwo historyczne, tłum. T. Dobrogoszcz [w:] H. White, Proza  

historyczna…, s. 21.
29 H. White, Fikcjonalność przedstawień opartych na faktach, tłum. D. Kołodziejczyk [w:] H. White, 

Proza historyczna…, s. 87.
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Można więc postawić tezę, że (według autorów serialu Vikings) choć historia 
zawsze pozostanie opowieścią, czyli do pewnego stopnia fikcją, to należy badać ją 
dalej, by coraz bardziej ją uwiarygadniać. Należy przechodzić od tekstów popular-
nohistorycznych, takich jak powieść historyczna czy serial popularnohistoryczny, do 
coraz poważniejszych opracowań i źródeł. Trzeba, abyśmy – tak jak pisze Gadamer 
w jednej ze swoich prac – „nie śpiesząc się, wciąż na nowo próbowali usłyszeć […] 
prawdziwe słowo poety”30. 

W jaki sposób jednak empirycznie poznać przeszłość, która, jak wiemy, jest wir-
tualna? Twórcy Vikings próbują odpowiedzieć również na to pytanie. Dobrze ilustru-
je to czołówka serialu. Sekwencja rozpoczyna się od ukazania ciemnej, wzburzonej 
powierzchni morza. Bezkresna topiel, w którą wpadają różnego rodzaju przedmioty 
– topór, miecz, fragment kości zwierzęcej, roztrzaskana tarcza, nordycki hełm, złote 
monety, sieci, ciała umierających i umarłych oraz inne bliżej niesprecyzowane odłam-
ki – jest zresztą głównym motywem wprowadzenia do zasadniczej części odcinka. 
Kamera ustawiona jest zazwyczaj obok lub pod spodem opadających przedmiotów, 
ukazując ich nieprzerwane zagłębianie się w  topiel. W  ostatnim ujęciu widać od 
spodu trzy drakkary z rytmicznie poruszającymi się wiosłami na wciąż oddalającej 
się powierzchni mrocznej głębi. Co pewien czas pokazywane są również przebłyski 
jakichś innych scen, często trudnych do zinterpretowania, bo krótko widocznych na 
ekranie i często nieostrych; wśród nich można dostrzec na przykład scenę wróżenia 
ze zwierzęcych wnętrzności[?], postać wielkiego kruka czy fragment pędzącego konia. 
Co pewien czas pojawia się również ujęcie fali roztrzaskującej się o  skalisty brzeg. 
Podkład muzyczny to niepokojący fragment piosenki If I Had a Heart szwedzkiej 
artystki, Karin Dreijer Andersson, posługującej się pseudonimem Fever Ray: 

If I had a heart I could love you, 
If I had a voice I would sing. 
After the night when I wake up, 
I’ll see what tomorrow brings. [...] 
If I had a voice, I would sing31. 

Czołówka serialu Vikings opowiada właśnie o braku dostępu do prawdziwej hi-
storii. Zanurzanie się w głąb morskiej topieli wyobraża upływ czasu. Perspektywa ka-
mery (czyli widza) odpowiada teraźniejszości kogoś, kto opowiada, czyta, czy słucha 
o jakimś zdarzeniu. Właśnie dlatego jako widz rozpoczynamy od powierzchni wody 
(w tym momencie wydarzenia dzieją się na naszych oczach) i potem stopniowo, bez-
władnie zanurzamy się coraz głębiej w odmętach czasu. Z tej perspektywy oglądamy 
bitwę, która dzieje się na powierzchni (czyli w teraźniejszości historycznego zdarze-
nia), lecz nie widzimy jej dokładnie, właściwie możemy jedynie przypuszczać, że 

30 H. G. Gadamer, Kim jestem Ja i kim jesteś Ty? Komentarz do cyklu wierszy Celana „Atemkristal” [w:] 
idem, Czy poeci umilkną, tłum. M. Łukasiewicz, Bydgoszcz 1998, s. 160.

31 Fever Ray, If I  Had a  Heart metrolyrics [on-line:] http://www.metrolyrics.com/if-i-had-a-heart-
lyrics-fever-ray.html [10.05.2016].
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faktycznie się tam toczy (toczyła). Sama potyczka odbywa się poza zasięgiem naszego 
wzroku, ale widzimy przedmioty, które podczas niej wpadły do wody. Nie przynależą 
już do przeszłości, tylko są jej śladem należącym w  teraźniejszości32. Przyglądając 
się im w pewnym sensie przypominamy archeologa badającego przeszłość. Mamy 
dostęp wyłącznie do rzeczy, nie do przyczyn. Jak mówi Hayden White, „Ślady prze-
szłości są skutkami, których oryginalna przyczyna przestała już istnieć”33. Stwierdza 
również, że odnalezione przedmioty utraciły związek z wydarzeniem do tego stop-
nia, iż stały się tak naprawdę wytworem współczesności34. Stawia je więc na równi 
z tekstami literackimi, takimi jak sagi, których odczytanie nie spowoduje bynajmniej 
poznania rzeczywistego zdarzenia. 

W tym miejscu twórcy serialu Vikings wydają się wyrażać odmienne poglądy niż 
White. Skoro bowiem przedmioty zilustrowane w czołówce można określić mianem 
„śladów przeszłości”, to i  inne przebłyski, o których mówiliśmy wcześniej, czyli nie-
wyraźne i urywkowe obrazy kruka, jeźdźca czy rytuału wróżenia z wnętrzności da się 
uznać za symboliczne przedstawienie wiedzy pochodzącej z tekstów takich, jak cho-
ciażby nordyckie sagi. W przeciwieństwie do przedmiotów nie wpisują się one w oś 
upływu czasu (nie są zanurzone w topieli, ale egzystują jakby obok niej), a więc zdają się 
ahistoryczne, fikcyjne. Stąd też przedstawia się je jako migawkowe i często rozmazane. 
Oznacza to, iż nie są tak pewnym źródłem historycznym, jak materialne przedmioty. 

Podejście twórców Vikings różni się zatem w tym aspekcie od myślenia tekstu-
alistów. Autorzy serialu proponują, by nie traktować przedmiotu jako tekstu, który 
należy odczytać, ale raczej widzieć w nim podmiot, który może opowiedzieć o so-
bie, sposobie w jaki jest wytwarzany, jak powinno się go użytkować, skąd pochodzi 
i w końcu również kim jest jego twórca. Tak traktowane są przedmioty w czołówce 
serialu. Poświęca się im dużo uwagi, można je dokładnie obejrzeć. Według mnie to 
także do nich odnoszą się słowa utworu muzycznego w tle: to rzeczy mówią, że gdyby 
miały serce, mogłyby kochać, gdyby zaś miały głos, mogłyby zaśpiewać. I śpiewają, 
a więc mają głos. Mówią nam również, że chcą zobaczyć jak wygląda nowy świat, po 
tym jak zostały odnalezione przez archeologów. 

Niejednokrotnie przedmioty są również ważnymi bohaterami narracji. Z  ich 
pomocą twórcy Vikings opisują społeczeństwo Wikingów. Pokazując, w jaki sposób 
przedmioty te były używane, opowiadają również o ich właścicielach. Możemy zoba-
czyć, co robili, w jaki sposób myśleli, jak postrzegali otaczający ich świat, kim byli. 
W pierwszym odcinku pojawia się chociażby kamień słoneczny, za pomocą którego 
można dostrzec schowane w chmurach słońce. To dzięki niemu możliwa jest wy-
prawa na zachód, na otwarte morze. Za jego pomocą można nawigować statkiem 
niezależnie od pogody. Kamień w ręku Ragnara opowiada o odkryciach technicz-
nych i wynalazkach, które pozwoliły Normanom pożeglować w stronę wybrzeży An-
glii, co zapoczątkowało erę Wikingów. Podobnie pług, jaki podarowuje król Egbert  

32 Por. H. White, Przedmowa…, s. 12.
33 Idem, Literatura a fikcja…, s. 69.
34 Por. ibidem, s. 69.
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z Wesseksu osadnikom normańskim, sprowadzonym na wyspę przez Ragnara, opo-
wiada historię rolnictwa w Anglii i krajach Normańskich, a kusze przywiezione przez 
Wikingów z ograbionego Paryża ‒ historię oręża europejskiego. Wszystkie te przed-
mioty traktowane są raczej jako bohaterowie opisanych w serialu wydarzeń, niż re-
kwizyty potrzebne jedynie do historycznego uwiarygodnienia produkcji. 

W  serialu Vikings konsekwentnie przedstawia się przedmioty historyczne jako 
świadków minionych epok i jedyne po nich pozostałości, które dotrwały do naszych 
czasów. Jako obiekty będące częścią historycznej przeszłości to właśnie one mogą 
najpełniej opowiedzieć nam o tym, jak wyglądał świat kiedyś, a zatem stają się naj-
bardziej wiarygodnym źródłem. 

Postrzeganie przedmiotów jako równoprawnych podmiotów przenosi nas na ob-
szar tak zwanej „historii nieantropocentrycznej”. O pojęciu tym pisała Ewa Domań-
ska w artykule Ku historii nieantropocentrycznej35. Głównym postulatem tego nurtu 
badawczego, wiążącym się z tęsknotą za tym, co „rzeczywiste”, nie zaś zapośredni-
czone, jest traktowanie przedmiotów nie jako tekstów, lecz raczej jako suwerennych 
podmiotów i aktorów społecznych36. Często przyznaje się im również sprawczość, to 
znaczy zdolność do ingerowania w rzeczywistość37. „Czym innym – tłumaczą bada-
cze – jest uderzanie w gwóźdź młotkiem lub bez niego, gotowanie wody w czajniku 
lub bez niego, przywożenie zapasów w koszach lub bez nich, chodzenie po ulicach 
w ubraniu lub bez niego”38. 

Według badaczy tego nurtu rzeczą czy przedmiotem można nazwać każdy „nie-
ożywiony byt materialny umiejscowiony w  czasie i  przestrzeni, który można po-
strzegać zmysłami”39, w tym także szczątki ludzkie i zwierzęce. Według Domańskiej 
w kontekście historycznym „rzeczy (relikty przeszłości, pamiątki) pomagają człowie-
kowi określić, kim jest, rzeczy współtworzą legitymizację jego tożsamości, stają się jej 
gwarantem i znaczą jej przemiany”40. Rzecz staje się także „innym” człowieka. Można 
więc powiedzieć, że ponieważ ludzie żyjący w przeszłości są już martwi, to właśnie 
przedmioty muszą nam opowiedzieć nie tylko o  sobie, ale także o  tych ludziach 
i  o  społeczności, którą razem z  nimi współtworzyły. Norweski archeolog Bjørnar 
Olsen w powstałym w 2003 roku manifeście dotyczącym rzeczy (nie bez znaczenia 
wydaje się fakt, że skandynawscy archeologowie stanowią w swojej dziedzinie świa-
tową czołówkę – z powodzeniem to właśnie ich pisma mogły zainspirować twórców 
Vikings) pisał, że „opowieść ta nie jest snuta w niestabilnym języku, lecz przychodzi 
do nas pod postacią milczących, dotykalnych, widzialnych i brutalnych materialnych 

35 E. Domańska, Ku historii nieantropocentrycznej [w] eadem, Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006,  
ss. 104‒127.

36 Por. ibidem, s. 110.
37 Por. ibidem, s. 108.
38 B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne: wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. A. Derra,  

K. Abriszewski, Kraków 2010, s. 101.
39 E. Domańska, Ku historii…., s. 105.
40 Ibidem, s. 107.
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pozostałości”41. Wydaje się, że taką opowieścią są próby zrozumienia przedmiotów 
poprzez ich rekonstrukcję. Używając dokładnych kopii znalezisk archeologicznych 
naukowcy mogą w performatywny sposób dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu 
społeczeństw wikingów czy innych historycznych ludów, nie uwzględniając języka. 
W ten sposób prowadzono między innymi badania nad drakkarami42. Podobnie postę-
pują również twórcy Vikings. Tworzą oni bowiem repliki rozmaitych przedmiotów, na-
stępnie zaś każą posługiwać się nimi aktorom, wcielającym się w  serialowych bohaterów. 

Przedmioty w rękach aktorów ożywają, zaczynają opowiadać o sobie – jak zostały 
wykonane, do czego służyły, jak wyglądały. Serial niejako tworzy więc biografie rze-
czy. Technika ta służy do opisania „życia” przedmiotu od momentu jego „narodzin” 
aż do dnia dzisiejszego. Oprócz badania ich właściwości (wielkości, masy, materiału, 
z jakiego zostały wykonane itd.) oraz ich funkcji dużą uwagę przywiązuje się również 
do łączących je z ludźmi relacji oraz tego jak te relacje się zmieniają. Inna więź łączy-
ła bowiem nordycki miecz z dzierżącym go wojownikiem, inna zaś z archeologiem, 
który go odnalazł i opisał. 

Domańska dostrzega jednak w pisaniu biografii rzeczy więcej zagrożeń niż pożyt-
ków. Według niej największe niebezpieczeństwo etyczne i poznwcze niesie ze sobą 
nieuchronne antropomorfizowanie rzeczy. Pisząc biografie przedmiotów nieuchron-
nie porównujemy je do ludzi, opisujemy ich narodziny, życie i śmierć, pozwalamy 
im się wypowiedzieć na swój temat (a przecież to my mówimy za nie). Z tego po-
wodu badaczka uważa, iż „w pisaniu biografii rzeczy mamy zatem do czynienia nie 
z atrakcyjną propozycją badawczą, lecz z konwencjonalną epistemologią”43. Wydaje 
się jednak, że zarzuty te, choć poważne, nie powinny zdyskwalifikować tego typu 
myślenia jako potencjalnie efektywnej metody badawczej. Będąc ludźmi, myślimy 
i działamy w sposób ludzki, nie jesteśmy więc w stanie wyzbyć się antropomorfizo-
wania przedmiotów, które opisujemy. Sama Domańska w jednym ze swoich później-
szych tekstów przyznaje: 

Faktu tego nie powinniśmy jednak wykorzystywać jako wymówki do podążania utarty-
mi ścieżkami myślenia, ale traktować jako wyzwanie. Nieuchronna antropomorfizacja 
bytów nie-ludzkich nie jest bowiem przeszkodą w budowaniu projektu humanistyki 
nie-antropocentrycznej44. 

Pomimo niezwykłej użyteczności przedmiotów w badaniach historycznych, „opo-
wieść” rzeczy nie rozwiązuje całkowicie problemu narracyjności historii – człowiek 
nie może obejść się bowiem bez „metanarracji” czy jakichś punktów odniesienia45. 
Każde spostrzeżenie poza tym kiedyś trzeba będzie zapisać – to znaczy przenieść 

41 B. Olsen, Material culture after Text. Re-Membering things, cyt. za: E. Domańska, Ku historii…, s. 110.
42 Por. E. Roesdahl, op. cit., s. 84.
43 E. Domańska, Ku historii…., s. 118.
44 E. Domańska, Humanistyka nie-antropocentryczna a  studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna”  

2008, nr 3, s. 18.
45 Por. ibidem, s. 124.
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w rzeczywistość językową. Postrzeganie rzeczy jako podmiotu zdolnego do pozajęzy-
kowego (w dużym stopniu) „opowiedzenia” historii pozwala jednak zbliżyć się znacz-
nie bliżej realnej przeszłości, niż ich tekstualne odczytywanie. 

Vikings to nie tylko serial popularnohistoryczny, opowiadający o na wpół legen-
darnym Ragnarze i jego rodzinie. Nie jest to nawet jedynie serial historyczny, który 
za pośrednictwem półlegendarnych postaci chce nam opowiedzieć historię Europy 
epoki wikingów. Vikings to także serial o historii i o opowieści; serial, który z jednej 
strony autorefleksyjnie przyznaje, że wszystko, co widzimy i co wiemy, jest w mniej-
szym lub większym stopniu fikcją, czym wpisuje się w  postmodernistyczną auto-
ironię tekstów historycznych, z drugiej jednak, wykorzystując myślenie nieantropo-
centryczne, jeden z najnowszych wynalazków humanistyki (czy posthumanistyki), 
uświadamia, że historia to nie tylko „nauka o  ludziach w czasie”46, i  że wciąż jest 
ktoś, kto może ją pokazać. Tym kimś (sic!) są przedmioty. 

Vikings to zatem tekst próbujący zilustrować wypracowaną na gruncie tak zwane-
go „zwrotu ku przedmiotom” teorię przedmiotów milczących, a więc niezapośredni-
czonych w języku innych47. Pod tym względem jest to serial niezwykle nowatorski 
i zasługujący na uwagę nie tylko zwyczajnego widza, ale przede wszystkim ‒ zainte-
resowanego najnowszą myślą teoretyczną badacza historii.
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Summary

“Vikings”: The tale/history between text and object

In the article the author – inspired by Hayden White’s works – reflects on history, which 
uses the category of so called “historical truth” i.e., positive knowledge of facts in the past. 
In order to achieve said certainty, historic events are usually presented by the historians as 
narratives. Such method allows to connect seemingly unrelated facts to reveal hidden cau-
sality. Unfortunately, it also blurs the boundaries between historical and fictional texts. 

One can easily observe the areas of merging between history and fiction in the hi-
storical novels, as well as historical motion pictures or television series. One of the latter 
is an extraordinarily popular series Vikings, created for the television channel History. 

The author will interpret the aforementioned series and demonstrate that Vikings 
are more than just a popular historical production simply portraying the life of Ra-
gnar Lothbrok (whose very historical existence is questioned), but primarily a meta-
-historical source approaching a question: “what is the history?” 

The creators of the series do not deny that history (as a narrative rooted in lan-
guage) virtually does not give any opportunity for us to reach the real past, which is 
irreversibly gone. They point out, however, similarly to White, that there is another 
intermediary between people and history – the objects.

Series’ approach to objects in general is consistent with the latest trends of (post)
humanities which turns to materiality as subject of a story. The objects, if properly 
“listened” to, can disclose the course of history as they are the only ones to have “li-
ved” through the distant past until today. 


